
CONNECT = SPOJENÍ S PO ÍTA EM
Tento model komunikuje s po íta em obousm rným infra erveným spojením. M žete p enášet záznamy a
výsledky test  do PC a zárove  nahrávat do sporttesteru nastavení a tréninkové programy vytvo ené s pomocí
programu Polar ProTrainer5.

IR spojení p ijíma e s PC
IR komunika ní port je v p ijíma i umíst n nad logem POLAR.
Pro p ímou IR (infra ervenou) komunikaci je nutné, aby PC disponoval IrDa portem a opera ním
systémem WIN 98 i pozd jší verzí.Pokud nemáte na po íta i infraport (v tšina moderních notebook  má
IR port vestav ný), je možno zvolit následující možnosti vybavení:
a) použít Polar IR Interface pro sériový port RS 232 a opera ní systém WIN 95 i pozd jší
b) použít Polar IR Interface s USB konektorem a opera ní systém WIN 98 i pozd jší

1. Nainstalujte na sv j po íta  program ProTrainer5 (pomocí automatické instalace nebo p es soubor
„protrainer5 – setup – setup.exe“ z disku CD).

2. Spus te software a stáhn te si nejnov jší aktualizace SW (menu Nápov da – Vyhledat aktualizace...).
3. Položte sporttester na rovnou podložku a nasm rujte IRDa port notebooku i IR idlo interface proti IR

portu na sporttesteru (nad logem POLAR).
4. Pomocí  a  p ejd te z denního asu do režimu Connect a stiskn te OK. Na displeji sporttesteru vidíte

nápis Infrared communication…
5. V SW vyberte z menu Nástroje položku Spojení s p ijíma em…
6. Pokud spojení probíhá úsp šn , objeví se na obrazovce PC okno obsahující:

veškeré údaje v pam ti sporttesteru, které lze p enést do PC
nabídku veškerých nastavení a funkcí, které se dají p enést z programu do sporttesteru

USB INTERFACE POLAR
Kompatibilní se všemi sporttestery POLAR
vybavenými IR portem (S610i ano – S610 ne)

ipojení do USB portu po íta e
Win98, Win2000 - nutno instalovat ovlada  z CD
Na Win XP net eba instalovat ovlada
Na Win Vista ovlada e z CD neinstalujte! Systém
má vlastní ovlada e a došlo by ke kolizi...
Úsp šný p enos (mezi Interface a IR idlem
sporttesteru): úhel: 0 – 30 °, vzdálenost 1 – 100 cm
Po celou dobu práce v okn  SW se infra ervené spojení nesmí p erušit!

SW ProTrainer5 nabízí snadný zp sob zpracování nam ených údaj . Tréninkový deník, který je v tomto
programu obsažen, poskytuje možnost dlouhodobého plánování a následného komplexního vyhodnocování.
ProTrainer5 umož uje též jednoduchým zp sobem nastavit v p ijíma i parametry, které nelze zadat ru
pomocí tla ítek. Po p edchozím nastavení p íslušných parametr  je možné volby pro p etažení uzamknout. Ty
pak nelze zam nit, dokud nedeaktivujete v SW funkci zámku v nastavení Charakteristik osoby.

eská mutace SW je na CD nabízena ve 4 možných diakritických verzích. Zvolit m žete tu, která bude
vyhovovat p íslušnému po íta ovému prost edí (p es menu NASTAVENÍ – MOŽNOSTI – CELKOV  –
JAZYK). V nejmén  vhodném p ípad  lze používat variantu ASCII bez diakritiky. Pro instalaci programu
pot ebujete opera ní systém Windows 95 i nov jší a 25 MB volného místa na disku.
Výrobce SW Polar ProTrainer pr žn  aktualizuje. Aktualizace si m žete pr žn  stahovat po kliknutí na
nabídku VYHLEDAT AKTUALIZACE (Check for updates) v menu NÁPOV DA.


